
 

  

Nieuwsbrief maart 2018

ISW GHL bouwt aan de toekomst 

Afgelopen periode is er hard gewerkt aan de 

nieuw- en verbouw van onze locatie. De 

enorme storm in januari heeft in het 

bouwproces voor flink wat vertraging gezorgd. 

Er wordt met man en macht gewerkt om deze 

vertraging in te halen. De opleverdatum in 

augustus lijkt gelukkig niet in gevaar te 

komen. Op de derde verdieping is het 

metselwerk klaar, zijn de kozijnen geplaatst 

en wordt de laatste hand gelegd aan de 

dakbedekking. We zijn dus bijna wind- en 

waterdicht. Komende periode werken we hard 

aan een stuk planning voor de interne 

verbouwing die na de meivakantie gaat 

starten. Dit vraagt de nodige voorbereiding. 

We blijven de overlast zoveel mogelijk 

beperken en de veiligheid van iedereen in en 

om het gebouw blijft onze hoogste prioriteit. 

Onderwijskundige ontwikkelingen  In de 

vorige nieuwsbrief kon ik u al informeren over 

de gesprekken die we met onze docenten 

voeren ten aanzien van de gewenste 

onderwijskundige ontwikkelingen op onze 

school. We hebben gesproken over de wijze 

waarop we onze lessen aanbieden en hoe we 

recht kunnen doen aan de verschillen tussen 

leerlingen. Achterliggende periode hebben we 

deze gesprekken ook met onze leerlingen 

gevoerd. Dit heeft ons veel input opgeleverd. 

We werken dit uit in een plan waarmee we de 

gewenste onderwijskundige ontwikkelingen in 

gang kunnen zetten. We houden u op de 

hoogte! 

Personeel  

Zoals ik u al eerder heb geïnformeerd, heeft 

mevrouw Bleeker, docente Duits, een andere 

baan aanvaard in Schiedam. Direct na de 

voorjaarsvakantie is mevrouw Knötig gestart 

en zij neemt voor de rest van dit schooljaar 

alle uren van mevrouw Bleeker over. 

Daarnaast zijn mevrouw Keulemans en de 

heer Homans helaas al langere tijd afwezig 

vanwege gezondheidsproblemen. Al deze 

lessen hebben we intern weten op te vangen, 

waardoor slechts een beperkt aantal uren is 

uitgevallen. De klassen die les hebben van 

deze docenten zijn hierover apart 

geinformeerd. 

Voortgangsvergaderingen 

In de week van 5 t/m 9 maart 2018 vinden de 

voortgangsvergaderingen plaats. Deze week 

draait het mini-rooster. 

Schoolconcert From the movies 



 

 

Van dinsdag 20 t/m vrijdag 23 februari 2018 

werd de aula omgetoverd tot een ware 

concertzaal waarin het schoolconcert - met dit 

jaar het thema From the movies - werd 

opgevoerd. Vier uitverkochte avonden en een 

ochtendvoorstelling voor de basisscholen uit 

de regio. 

Wat zijn we trots op onze talenten! Voor en 

achter de schermen hebben leerlingen uit alle 

leerjaren het hele schooljaar gewerkt aan de 

optredens en een afwisselend programma 

gepresenteerd vol muziek, dans en techniek. 

Proefexamens talen 

Van woensdag 7 t/m vrijdag 9 maart 2018 

krijgen de eindexamenleerlingen de 

gelegenheid  om voor de talen Engels, Duits 

en Frans van 13.45 tot 17.00 uur in de aula 

van de school een volledig eindexamen te 

oefenen. Tijdens deze proefexamens krijgen 

de leerlingen inzicht in hun tempo en ervaren 

ze een examenzitting van 2,5 uur ter 

voorbereiding op de centrale eindexamens. 

Herkansing rekentoetsen havo 5 en 

vwo 6 

Van 5 t/m 16 maart 2018 kunnen 

eindexamenleerlingen hun rekentoets 

herkansen. Dit schooljaar telt de rekentoets 

voor de vwo-leerlingen niet meer mee in de 

zak/slaagregeling, maar wordt het cijfer wel 

op het diploma vermeld. 

Uitwisseling 5vwo Borken  

Dinsdag 13 maart 2018 vertrekken de 

leerlingen Duits uit 5vwo naar Borken 

(Duitsland) voor hun tegenbezoek tijdens de 

Duitse uitwisseling. In het kader van de 

internationalisering leggen de leerlingen 

contact met Duitse leerlingen om de taal en 

cultuur van ons buurland beter te leren 

kennen. De Duitse leerlingen verwerven op 

hun beurt de Nederlandse taal en cultuur. 

SE-week 3 5 Havo 5/ 6vwo  

Van vrijdag 16 t/m vrijdag 23 maart a.s. staat 

de derde SE-week gepland voor de 

eindexamenkandidaten. Deze week worden 

de toetsen weer op de Madeweg afgenomen. 

Mondelinge tentamens en schrijftoetsen 

vormen hierop een uitzondering. Deze worden 

op de GHL ingepland. De 3de klas-leerlingen 

van de Madeweg krijgen in deze SE-periode 

weer les op de GHL. Exacte informatie over 

deze periode volgt z.s.m. 

 

Nieuws van het Decanaat 

Profielkeuze klas 3 

Leerlingen uit klas 3 zijn momenteel bezig met 

het maken van hun definitieve profielkeuze. 

Met ouders en leerlingen zijn inmiddels veel 

gesprekken gevoerd over dit onderwerp. Het 

is prettig te merken dat ouders betrokken zijn. 

Deze betrokkenheid blijkt een positieve 

invloed te hebben op het keuzeproces van uw 

zoon/dochter. 

Wanneer ouders/ leerlingen niet op gesprek 

komen, dan levert uw zoon/dochter een briefje 

in waarin wordt kenbaar gemaakt dat een 

gesprek niet nodig is. Uw zoon/dochter 

ontvangt een definitief profielkeuzeformulier 

wanneer dit briefje wordt ingeleverd bij de 

administratie Madeweg. 



 

Uiterlijk inleverdatum definitief profielkeuze 

formulier 23 maart 2018 (Madeweg). 

Junior Med School 

De arts-onderzoekers van morgen! 

Het Erasmus MC biedt jaarlijks aan twintig 

talentvolle leerlingen uit heel Nederland de 

gelegenheid om te studeren aan “Junior Med 

School”. Dit programma loopt parallel aan 

vwo-5 en vwo-6. Elke school mag maximaal 

twee leerlingen voordragen. ISW heeft dit jaar 

wederom twee vwo-4 leerlingen 

voorgedragen. 

ISW is als aansluitschool van Erasmus al 

enige tijd deelnemer van JMS. Twee 

leerlingen hebben zich tot op heden weten te 

plaatsen na een zware selectie. Deelname 

JMS betekent automatische plaatsing voor de 

studie geneeskunde. 

Voor meer informatie zie: 

https://www.erasmusmc.nl/geneeskunde/studi

ekiezers/juniormedschool 

Studiekeuze examenleerlingen 

Het decanaat wil graag weten wat onze 

leerlingen na het ISW gaan doen. Het 

merendeel van de leerlingen heeft het ons in 

een persoonlijk gesprek toegelicht. Er is een 

groep leerlingen die precies weet wat ze wil 

en ons om aanvullende informatie vraagt of 

zelf op onderzoek gaat. Plannen maken is 

goed! Echter niet iedereen heeft direct een 

vastomlijnd idee van de toekomst. Er zullen 

ongetwijfeld keuzes worden gemaakt die 

volgend jaar herzien worden. Niet elke weg 

gaat rechtdoor. Het decanaat kan meedenken 

en wegwijs maken binnen alle verschillende 

opleidingen in Nederland. 

Belangrijke data: 

Ø 9 maart deadline formulier inleveren 

studiekeuze examenleerlingen. 

Ø 23 maart deadline formulier definitieve 

profielkeuze klas 3. 

Ø 23 maart deadline formulier inleveren 

mocht je bij een eventuele doublure in klas 4 

je profiel willen wijzigen. 

Ø 23 maart deadline gesprekken als je de 

overstap van h5 naar v5 wil maken. 

Ø 1 mei uiterlijke inschrijfdatum 

vervolgopleiding (MBO/ HBO/ WO). 

 

 

Project 2 havo 28 maart 2018 

Op 28 maart zal er voor HAVO-2 weer een 

projectdag worden georganiseerd. Hierbij 

speelt samenwerking een belangrijke rol en 

gaan leerlingen aan de slag met een 

praktische opdracht. 

 

Symposium hoogbegaafdheid 
Op 15 maart aanstaande is locatie ISW 

Gasthuislaan gastheer voor het 

symposium ‘Het hoogbegaafde kind en ik’.   

 

Met groot genoegen nodigt stichting iQ+ u uit 

voor het Symposium. 

  

Stichting iQ+ heeft het streven de handen van 

professionals, gezondheidszorg, onderwijs, 

overheid en ouders ineen te slaan om het pad 

voor het hoogbegaafde kind te banen, opdat 

het intellectuele talent tot bloei komt. 

  



 

Het programma van het symposium is vanuit 

deze visie samengesteld. Een interactieve 

avond over het belang van (h)erkennen van 

hoogbegaafdheid. Ook wordt er gesproken 

over het grote belang van een passend beleid 

binnen het onderwijs voor het hoogbegaafde 

kind. 

 

In de bijlage vindt u de uitnodiging met het 

programma voor deze inspirerende avond. 

Aanmelden voor het symposium kan via de 

link op de uitnodiging of via onderstaande link: 

www.stichtingiqplus.nl/symposium/ 

 

Wij hopen u op donderdag 15 maart te mogen 

verwelkomen! 

  

Met hartelijke groeten, 

  

Stichting iQ+ 

www.stichtingiqplus.nl 

info@stichtingiqplus.nl 

www.facebook.com/hoogbegaafdopgroeien 
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Agenda maart/april 2018  

Maandag 5 t/m vrijdag 9 maart minirooster 

vanwege de resultaatvergaderingen. 

Woensdagmiddag 7 maart havo-4 naar 
Soldaat van Oranje voor CKV. 

Woensdag 7 maart vanaf 13:45 
uur proefexamens havo-5 Duits en vwo-6 
Engels. 

Donderdag 8 maart tot maandag 19 maart 
12:00 uur inschrijving via Magister open voor 
ouderspreekavonden behalve voor de 
examenklassen. 

Van donderdag 8 maart tot en met dinsdag 
13 maart worden de rapporten uitgedeeld. 

Donderdag 8 maart vanaf 13:45 uur 

proefexamens havo-5 Engels en vwo-6 Frans. 

Vrijdag 9 maart vanaf 13:45 uur 
proefexamens havo-5 Frans en vwo-6 Duits. 

Dinsdag 13 maart vwo-5 Duits excursie naar 

Borken. 

Donderdag 15 maart Kangoeroewedstrijd. 

Vrijdag 16 maart tot en met vrijdag 23 
maart schoolexamens-III voor havo-5 en vwo-
6 op de Madeweg. 

Vrijdag 16 maart tot en met vrijdag 23 
maart klas 3 heeft les op de Gasthuislaan 

vanwege de schoolexamens. 

Woensdag 21 maart 19:00 tot 20:00 uur 
herdenkingsconcert voor Mikel van Dijk in de 
Aula op de Gasthuislaan. 

Donderdag 22 maart bijeenkomst 

Ouderraad. 

Vrijdag 23 maart klas 3 deadline inleveren 
definitieve profielkeuze. 

Maandag 26 maart tot en met donderdag 
29 maart excursieweek. 

Vrijdag 30 maart vrij vanwege Goede 
Vrijdag. 

Maandag 2 april vrij vanwege 2e Paasdag. 

Dinsdag 3 april 14:00 uur havo-5 en vwo-6 
deadline inleveren herkansingsverzoek SE-III. 

Donderdag 5 april 16:00 uur tot maandag 9 
april 08:00 uur havo-5 en vwo-6 mogelijkheid 
om in te schrijven voor examentrainingen via 
Magister. 

Vrijdag 6 april havo-5 en vwo-6 
herkansingen SE-III, dus geen les voor deze 
klassen. 

Vrijdag 6 april vwo-5 M&O bedrijfsbezoek 
Rijk Zwaan. 

Maandag 9 april tot en met vrijdag 13 april 
klas 3 tevredenheidsonderzoek voor 
leerlingen en ouders. 

Donderdag 12 april Anglia examens. 

Donderdag 19 april tot en met woensdag 25 
april havo-5 en vwo-6 examentrainingen. 

Vrijdag 20 april havo-5 en vwo-6 
examenvoorlichting en controle cijferlijsten. 

Vrijdag 20 april viering op school. 

In de week van maandag 23 april tot en met 
donderdag 26 april havo-4 profielwerkstuk 

voorlichting. 

In de week van maandag 23 april tot en met 
donderdag 26 april vwo-5 profielwerkstuk 
voorlichting. 

Donderdag 26 april Kolderdag, lessen 
stoppen om 14:05 uur. 

Vrijdag 27 april vrij vanwege Koningsdag. 

Zaterdag 28 april tot en met zondag 13 mei 
vrij vanwege meivakantie. 

Maandag 14 mei start Centrale Examens 

voor havo-5 en vwo-6 

Maandag 14 mei huiswerkvrij voor klas 1 tot 
en met klas 3. 


